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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 290203033373332کد ملي شناسايي آموزش شغل: 

 : خدمات آموزشی ریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت ه تخصصیرشت آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 11 مربی مدیریت آموزشی کارشناسی علوم تربیتی ناهید عطائیان 1

 طراحی صنعتی مهندسی طراحی صنعتی مرتضی آذری آزاد 2
طراح و سازنده تجهیزات پزشکی 

 کودکان
 سال 12

 سال 12 مدیرآموزشگاه     حکمت پرستاری وکودکیاری کارشناس پرستاری  زهرا حاجیانی 3

 سال10 نرگس مدیر و مربی آموزشگاه جام مدیریت خانواده کاردانی مدیرت خانواده ناهید فرهادی 4

 سال 5 مربی مهد کودک آموزش زبان انگلیسی کارشناس زبان انگلیسی رکسانا میرزایی 5

 سال 22 کارشناس مسئول علوم تربیتی کارشناسی پروانه ترکی نژاد 1

 فرنوش جعفری 7
ناس زیست شناسی کارش

 سلولی و مولکولی
 سال  1 مربی مهد کودک ژنتیک

 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد  عاطفه غالمی 8
کاربردی –مشاور مرکز علمی 

 تربیت مربی
 سال 3

 سال 8 خانه روانشناسانمعاون پژوهش  روانشناسی سالمت ادکتر یمصافسعیده  9

 وزشی مدیریت آم کارشناسی ارشد احمد بداقی 10
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 خدمات آموزشی 
 سال  18

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگدزار گرديدد اسدتاندارد     خددمات آموزشدي  با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي  79/73/39 طي جلسه اي که در تاريخ

سدال بدا کدد     1تدا   7اندارد مراقبت و نگهداري از کودکدا   و است 7-7/7/27/90سال با کد  5آموزش مربي مهد کودک زير 

 مورد تائید قرار گرفت .  290203033373332بررسي و تحت عنوا  شغل  مربي مهد کودک با کد   2/7/99/03-5

ي و معنوي اي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده ماد کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازما  آموزش فني و حرفه

 از آ  موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي کشور  سازما  آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابا  خوش نبش ، تهرا ، خیابا  آزادي

                                            99569956دورنگار       

                    99569926تلفن           

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 شود .صات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي مشخ

 استاندارد آموزش : 
 ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام يك شغل :  
 توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . به مجموعه اي از وظايف و 

 شرح شغل : 
هرا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگرر در يرك حروزه شرغلي ، مسر و ي       

 شغل .  شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزي:
موزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماك  صورت مي گيرد و ضرورت دارد كه كارورزي صرفا در مشاغلي اس  كه بعد از آ

در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صرورت ت وريرك يرا برا     
 يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.( استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در

 ارزشيابي : 
كتبي عملي و اخرالق حرفره اي   ، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير 

 خواهد بود . 

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .حداقل توانمندي 

 شايستگي : 
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، ا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايره ) رياضري   حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي ي

 ، تكنو وژي و زبان فني باشد . ، زيس  شناسي ( ، شيمي فيزيك 

 مهارت : 
 حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 اطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز اس  و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .  مجموعه اي از رفتارهاي ع

 ايمني : 
 مواردي اس  كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زيست محيطي :

 شود كه كمترين آسيب به محيط زيس  وارد گردد.مالحظاتي اس  كه در هر شغل بايد رعاي  و عمل 
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 نام استاندارد آموزش شغل : 

  مربي مهد کودک

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

در  کودکان بررسی نیازها و غرایز شامل شایستگی هایکه  می باشدحوزه خدمات آموزشی از مشاغل مهد کودک مربی 

شعر خوانی، قصهه گهوئی، بهازی     برنامه ریزی فعالیت ها ی اساسی و جنبی برحسب ایام سال،تغذیه اطفال،  ،سنین رشد

زبان آموزی و تقویت ، اجرای نمایش، یکودکان، انتقال نکات اجتماعی , اخالقی , ایمنی و بهداشت کردندادن و سرگرم 

و بهازی، تقویهت رفتارههای تسههیلگری و عهدم قضهاوت در        ، ساخت وسایل کمک آموزشی و سرگرمیحواس پنجگانه

  ایمنی و بهداشت ویژه قرارگرفتن کودکان در طبیعهت و آمهوزش ههای حفهی محهیت زیسهت      ،مراقبت،تعامالت کودکان

 .باشد می

 : وروديويژگي هاي کارآموز 

 ديپلم  فوقحداقل : حداقل میزا  تحصیالت 

 ي و روحيسالمت جسمحداقل توانايي جسمي و ذهني : 

 925193013327انجام عملیات کمک هاي اولیه با کد دوره مهارت هاي پیش نیاز  : 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت     233      :    طول دوره آموزش               

 ساعت   59        :  د زما  آموزش نظري            

 ساعت  700      :    ما  آموزش عملي           د ز

 ساعت            :                 رورزي    ما  کاد ز

  ساعت        :                               د زما  پروژه 

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %25     :          کتبي  -

 %  95      :        عملي  -

 %73اخالق حرفه اي :      -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیا  :

 تبسال سابقه کار مرت2مشاوره و راهنمائی با، یسانس روانشناسی , علوم تربیتی ل
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

و توانائي طبقه بندي مراحل رشدد و   بوده کودکا مربي مهد کودک داراي توانائي شناخت عاطفي و روحي و جسمي 

قصه گوئي ,نمدايش, بدازي و سدرگرمي , انتقدال      طفال, شعرخواني, نگهداري و مراقبت , بهداشت وتغذيه انحوهء 

نكات اجتماعي , اخالقي , ايمني و بهداشت , زبا  آموزي , تدوين و ساخت وسدايل کمدک آموزشدي و سدرگرمي و     

 را دارا مي باشد. کودکا به  و علوم  بازي , انتقال مفاهیم رياضي

  

 

 

 ت مشابه جهاني ( :اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحا ٭

Kindergarten teacher 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 در منزل مراقبت و نگهداري از کودکا  -

 مدير مهد کودک -

 آموزش خالقیت به کودکا  -

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار : ٭

 طبق سند و مرجع       و کم آسیب: جزو مشاغل عادي الف

 طبق سند و مرجع             ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

 طبق سند و مرجع      ج : جزو مشاغل سخت و زيا  آور 

          د :  نیاز به استعالم از وزارت کار  
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  استاندارد آموزش شغل

 کارها  -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي رينظ

 13 8 5 کودکان در سنین رشد بررسی نیازها و غرایز 1

 19 13 1 تغذیه اطفال 2

 41 31 10 برحسب ایام سال ی اساسی و جنبی برنامه ریزی فعالیت ها 3

 14 8 1 شعر خوانی 4

 10 8 2 قصه گوئی  5

 12 7 5 کودکان کردنبازی دادن و سرگرم  1

 9 7 2 یالقی , ایمنی و بهداشتانتقال نکات اجتماعی , اخ 7

 18 14 4 نمایشاجرای  8

 27 20 7 زبان آموزی و تقویت حواس پنجگانه 9

 19 15 4 ساخت وسایل کمک آموزشی و سرگرمی و بازی 10

 1 4 2 گری و عدم قضاوت در تعامالت کودکان تقویت رفتارهای تسهیل 11

12 
ان در طبیعهت و آمهوزش ههای حفهی     قرارگرفتن کودک مراقبت، ایمنی و بهداشت ویژه

 محیت زیست
3 4 7 

 233 700 59 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  :

 کودکان در سنین رشد بررسی نیازها و غرایز 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 8 13 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

جزوات و  – 1کتاب رشد     دانش :

های مصور مربوط به کتاب

طریقهء بغل کردن , خواباندن , 

 غذا دادن  کودکان

 تصاویر تخت

صندلی های سنتی و یا مدرن 

مناسب با سنین مختلف 

 کودکان

لوازم تعویض پوشک سری 

کامل شامل: تمیز کننده , 

یون یا کرم سوختگی , لوس

 پودر , پنبه , پوشک

ازم خشک کردن کودک لو

مانند:سشوار,حوله, پارچه های 

صندلی مخصوص  ,پنبه ای

 قصریغذا خوردن کودکان ,

نشیمنگاه مخصوص کودکان 

قابل نصب بر روی توالت 

فرنگی ناخن گیر ذره بین دار 

مخصوص گرفتن ناخن 

 کودکان

پارچه ای یا ماکت عروسک 

زش نحوهء ه منظور آمونوزاد ب

بغل کردن , خواباندن , 

 ماه 10الی  3کودکان 

    مراحل رشدکودک  -

    نیازها و غرایز و عالقه مندی کودکان  -

ویژگی های مراقبت و سرکشهی در سهنین متفهاوت نماننهد      -

 میزان و شدت مراقبت , دفعات سرکشی و .... (

   

    مهارت :

کودکان در سنین مختلف ن مانند نحوه  مراقبت و نگهداری  -

 8ماههه ,   3بغل کردن , خوابانهدن , غهذا دادن و.... کودکهان    

 ساله و ..( 3ماهه , 

   

بررسی نیازها و غرایز کودکان در سنین گونهاگون و نحهوهء    -

بهر   ایجاد عالقه مندی و کشش و سهازگاری بها محهیت مههد    

 انمبنای  نیاز ها و غرایز کودک

   

کشی و مراقبت در سنین متفاوت و زمان ههای متفهاوت   سر -

 نمانند زمان خواب , زما ن بازی (

   

 نگرش : 

 و تفاوت های سنی توجه به تفاوت های فردی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  :

 کودکان در سنین رشد بررسی نیازها و غرایز 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 دور نگهداشتن کودک در حال تعویض پوشک از دیگر کودکان-

 کوتاه نگه داشتن ناخن ها ی افرادی که تماس مستقیم با کودکان دارند-

 استفاده از پودر بچه احتیاط در زمان-

 احتیاط در زمان استفاده از شوینده ها-

 واکنش مناسب در زمان بروز اتفاقات ناگوار ،سرعت عمل  ،خونسردی -

 

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک زباله -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

 تغذیه اطفال

 زمان آموزش

 جمع یعمل نظری 

1 13 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قاشق های مخصوص کودکان     دانش :

ظروف مخصوص غذاخوردن  

 کودکان ته الستیک دار

لیوان دردار ته الستیک دار 

مخصوص آب و آب میوه 

 خوردن کودکان 

شیر پالستیکی و  شیشه 

 شیشه ای 

 سرپستانک های ارتودنسی

بروشور انواع غذاهای آماده 

 جهت کودکان 

 فین گیر

سرنگ های مخصوص 

 خوراندن دارو 

 سرنگ سر قاشقی 

 شیشه شور  

 مواد شوینده مناسب شیشه

 درجه حرارت 

 جعبه کمک های اولیه

 لوازم کمک های اولیه 

کپسول  تنفسی مخصوص 

 کودکان آسمی

دکهان  و انهواع واکهنش هها بهه      های شهایع در کو  بیماری -

 ها در سنین مختلفواکسن

   

    لوازم و وسایل کمک های اولیه -

انواع غهذاهای    ،غذاهای آماده جهت کودکان زیر شش ماه  -

 مجاز مصرفی جهت کودکان باالی شش ماه 
 

  

جههت بهتهر انجهام دادن کارههای     وسایل و لوازمات جدید  -

 ، ماننههد فههین گیههر کودکههان ن ذیهههبههوط بههه بهداشههت و تغرم

 سرنگ های خوراندن دارو و...... ( ،کج قاشقهای سر

 

  

    غذاها و میوه های آلرژی زا  -

    مهارت :

رویههاروئی و عملکههرد مناسههب در مقابههل کودکههان مههریض  -

 نخاص و یا عمومی (

   

    بکارگیری روش های مناسب کمک های اولیه -

شیردادن با شیشه شیر بهه کودکهان شهیر خهوار در سهنین       -

 مختلف

   

غذا دادن بها قاشهق بهه کودکهان  ننیمهه جامهد و جامهد (         -

 ناستفاده از وسایل مناسب(

   

خوراندن مایعات و غذاهای مایع بهه کودکهان  ناسهتفاده از     -

 وسایل مناسب( 

   

اسهتفاده از   بها  نن دارو به کودکان در سهنین مختلهف   خوراند 

 وسایل مناسب(
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

 تغذیه اطفال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 مناسبافزایش دقت و عکس العمل -

 

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از دستکش در زمان آماده سازی مواد غذائی-

 زمان خوراندن دارو و مایعات به کودکان احتیاط در-

 خونسردی و سرعت عمل در زمان بروز حوادث-

 توجهات زیست محیطی :

 های جاری نریختن ضایعات و داروهای بدون مصرف در آب-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 استاندارد آموزش -

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

 ی اساسی و جنبی برحسب ایام سالبرنامه ریزی فعالیت ها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 31 41 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

ویم سال جاری همراه با تق    دانش :

فهرست اعیاد و مراسمات ملی 

 مذهبی

انواع تصاویر , کتابها , نقاشی , در 

شاغل گوناگون و مورد م

 موضوعات تقویمی 

 لوازم مناسب آزمایشات مختلف

 قیچی نوک گرد پالستیکی در دار

قیچی پالستیکی با طرح های 

مدل(  4مختلف زیگزاگ ن

مخصوص برش فوم و کاغذ چند 

 پانچ حیوانات و گل ها  مدل

 شابلون های حیوانات و گیاه 

 کاغذ های رنگی 

 مقواهای رنگی وسفید  

 رنگه  12بسته گواش 

 تائی  12مداد رنگی 

 رنگه  24مداد رنگی آب رنگی  

ماژیک مخصوص کودکان نواتر  

 رنگه  12پروف نباشد( 

 چسب مایع 

 چسب مخصوص فوم 

 چسب اسکاچ  

ت چسب حساسیت کاغذی جه 

     کادرسازی

تقسیمات تقویمی واحد کار بر مبنهای موضهوع نماننهد عیهد     -

 فعالیت مستقل قربان(

   

    (...پائیز و زمستان، تقسیمات فصلی واحد کار ن سرما، گرما، -

    تقسیمات بر مبنای انواع کارها نآتش نشانی، نانوائی و...(  -

    انواع فعالیت های اساسی  -

    مبنای واحد کار( نبر فعالیت های اساسی هر واحد کار انواع -

    انواع آزمایشات , مشاهدات نریز فعالیت های اساسی( -

    انواع فعالیت های جنبی -

    نبرمبنای واحد کار( انواع فعالیت های جنبی هر واحد کار -

    مهارت :

ص انتخهاب فعالیهت ههای تقهویمی روزههای خها       تعیین و -

 نفعالیتهای مستقل(

   

تعیین و انتخاب فعالیت ههای تقهویمی فصهل و مهاه ههای       -

 خاص

   

تعیین و انتخاب  فعالیت های مناسب آموزش کارهای رایج  -

 (...  و نمعلم , پلیس , آشپز

   

تدوین و برنامه ریزی انواع فعالیت های اساسی بهر مبنهای    -

 اری(های رفت مختلف نتعیین هدف واحد کار
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 استاندارد آموزش -

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

 برنامه ریزی فعالیت های اساسی و جنبی برحسب ایام سال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

      : مهارت

تدوین و برنامه ریزی زیر شاخه های انهواع فعالیهت ههای     -

 اساسی

   

تدوین و برنامه ریزی انواع فعالیت ههای جنبهی بهر مبنهای     -

 (های رفتاری تعیین هدفواحد کار مختلف ن

   

    اجرای فعالیت های برنامه ریزی شده به صورت آزمایشی -

 نگرش :

 تقویمی جهت آموزش هماهنگ با کارهای والدیناستفاده بهینه از فرصت های -

 توجه به هماهنگی فعالیت های اساسی باعالیق کودک -

 فرهنگ اسالمی و ایرانی ی , حماسی , اسالمی به جهت اشاعهاستفاده از اشعار محل-

 ایمنی و بهداشت : 

 توجه به اندازه و توان قدرتی اطفال در زمان فعالیت های گوناگون -

 نکات ایمنی و بهداشت هر واحد کاردر حین انجام فعالیت ها ی کودکانگفتن  -

 مبحث ایمنی و بهداشت به طور جداگانه در هر واحد کار وجود دارد-

 توجهات زیست محیطی :

 توضیحات زیست محیطی مناسب هر واحد کار به کودکان -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

  خوانی شعر 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 8 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کتابهای شعر کودکان      دانش :

سی دی و نوار اشعار  

 کودکانه 

 دستگاه پخش وی سی دی  

روز ومناسبت های  ،ماه، هفته واع واحدکار برحسب فصول،ان -

 مختلف

   

شعر و سرود نانواع شعرهای آهنگین با توجه به وزن و  انواع-

 های مناسب خواندن هرکدام و زمان عروض شعر(

   

 خواندن شهعر ههای آهنگهین و غیهر آهنگهین      انواع طریقه  -

 ندکلمه , ضربی و...(

   

    مهارت :

    خواندن شعر به طرق مختلف  -

    تعیین و انتخاب زمان مناسب خواندن هر نوع شعر و سرود -

 نگرش :

 زمان مناسبموضوع درافزایش دقت درانتخاب -

 ،تاثیر بسیار مهم شعر خوانی در امر آموزش و تهییج کودکان به ورزش  افزایش توجه به-

 شادی  ،بازی 

 ایمنی و بهداشت : 

مناسب بهین   ورزش فاصله ،بازی ،ندن شعر و حرکت خوابا  ن همصدائی کودکان درزما -

 کودکان به جهت جلوگیری از تصادم الزم است

 توجهات زیست محیطی :

 کمک شعر ها فرهنگ سازی حفاظت از محیت زیست با -
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 شاستاندارد آموز

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

  قصه گوئی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 8 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کتاب داستان کودکان مصور    دانش :

عروسک های انگشتی دست 

 ساز 

الگو عروسک های انگشتی و  

 دستی 

 پارچه های پولیش  

 نخ همرنگ پارچه ها  

 سوزن خیاطی

 پنبه  

 انت ابر نیم س 

 ابر ضخیم  

 الیاف پر کننده  

 دفتر نقاشی 

 مداد طراحی  

 قلم تراش رومیزی مخزن دار  

 پاکن مدادی 

 رنگه  51پاستل روغنی 

, دم  قلم مو گرد , تخت

 روباهی , لبه اریب , چتری

    انواع قصه گوئی -

    انواع ابزار قصه گوئی -

    مهارت :

    مناسب سن کودک دادن تغییرات در متن قصه ها-

روخهوانی , از برخهوانی , تصهویر    قصه گوئی به روش ههای   -

 خوانی , عروسک گردانی و...

   

تدوین و برنامه ریزی نیا ساخت ( جهت تهیه وسایل مناسب  -

 قصه گوئی

   

 نگرش :

 توجه به ویژگی وشرایت برحسب سن وجنس کودک-

 –نوع ندختر و یها پسهر( موقعیهت زمهانی      ،گی و شرایت قصه خوانی بر حسب سن ویژ-

 .. تغییر میکندمکانی و .

 ایمنی و بهداشت :

  ساخت وسایل هنگام بازی و بهداشت در رعایت مسایل ایمنی و-

 مطرح کردن مسائل ایمنی و بهداشت از طریق قصه خوانی-

 توجهات زیست محیطی :

 یمطرح کردن توجهات زیست محیطی از طریق قصه خوان-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

 کردن کودکان و سرگرم دادن بازی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 7 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

سوزن با چشمهء درشت     دانش :

 ستیکی پال

کارتون  30در  20ورق  

 پالست 

مقوا سوراخ شده مخصوص  

 دوخت 

 جوهر مشکی 

 مهر  

نمد مخصوص مهر زنی   

 کاغذ آلومینیوم ضخیم 

آلبوم گلها و برگهای خشک  

 شده 

دستگاه دست ساز مخصوص 

 خشک کردن برگ و گلها 

    ها نهوشی , شادی آور , ورزشی ( انواع بازی ها و سرگرمی -

یهت زمهانی مکهانی    انواع بازی های متناسب با سن و موقع -

 روز بارانی که استفاده از حیاط ممکن نیست(ن

   

    مهارت :

ههها و سههرگرمی ههها نمنطبههق بهها   تههدوین واجههرای بههازی- 

بندی بازی ها و سرگرمی ها و سهن و موقعیهت زمهانی     تقسیم

 مکانی و...(

   

    رت آزمایشیانجام بازی ها و سرگرمی ها به صو -

 نگرش :

 دادن روحیه همکاری در بازی و استفاده مشترک از وسایل بازی -

 ایمنی و بهداشت : 

 تقویت عضالت ریز و درشت درحین انجام فعالیت های بدنی کودکان-

  توجهات زیست محیطی :

 توجه به عدم آسیب به درختان در حین بازی در طبیعت-
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  استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

 یایمنی و بهداشت،اخالقی ،انتقال نکات اجتماعی  

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 7 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

ایمنی و بهداشت قابل لحاظ انواع نکات اجتماعی , اخالقی ,  -

 ...درشعرها , بازی ها و 

   

 

 انواع سی دی نمایش

کتاب آموزش نکات ایمنی 

 کودکان

 دستگاه پخش وی سی دی
 مهارت :

لحههاظ کههردن و اجههرای نکههات   تههدوین و برنامههه ریههزی , -

, اخالقی , ایمنی و بهداشت در شهعرها , بهازی هها ,    اجتماعی

 ...قصه ها , نمایش ها و 

   

  نگرش :

 گسترش هنجارهای اجتماعی و فرهیخته شدن کودکان-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی در بازی -

 توجهات زیست محیطی :

 نریختن زباله و مراقبت از محیت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

  نمایشاجرای 

 زمان آموزش

 عجم عملی نظری 

4 14 18 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع سی دی نمایش های     دانش :

 کودکانه 

نمایشنامه های متفاوت  

 عروسک های دستی 

 عروسک های انگشتی  

ت انواع نمایش های مناسب سهنین مختلهف کودکهان جهه     -

 اجرای کودکان

   

انواع نمایش های اجرا شده توست مربیان و یا به صهورت    -

ندی وی دی ,  گونههاگون تدیههداری, شههنیداری بههه صههور  

 (...تلویزیون و

   

    مهارت :

های اساس کتاب بر تدوین نمایشنامه های مناسب کودکان ن -

 و سیما و...( شده در صدا نمایش های اجرا ،داستان 

   

    اجرای آزمایشی نمایش توست مربیان -

  نگرش :

 تمرین نقش ها-

 ایمنی و بهداشت :

 دوری از دادن نقش هائی که کودک به آنها عالقه مند نیست -

 توجهات زیست محیطی :

 نریختن زباله در محیت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

 ت حواس پنجگانهو تقوی زبان آموزی 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 20 27 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

هرست کلمات مرتبت با ف    دانش :

  واحدهای کار
    های زبان آموزی انواع روش-

    س پنجگانههای تقویت حوا انواع روش-

     مهارت :

دکهان بهر   تدوین و برنامه ریزی باال بردن گنجینهء لغهات کو -

اجتمهاعی , عهاطفی , اخالقهی ,     مبنای فعالیت ههای روزمهره  

 ... بهداشتی و

   

تدوین و برنامه ریزی با استفاده از تمام ابزارهای در دسترس -

 در جهت تقویت حواس پنجگانه

   

 نگرش :

 اس پنج گانه در آموزش نقش حو-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی در هنگام تقویت حواس پنچ گانه-

 توجهات زیست محیطی :

 نریختن زباله در محیت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

 ساخت وسایل کمک آموزشی و سرگرمی و بازی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 15 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع چسب     دانش :

 انواع مقوا  

 کاغذ های رنگی 

 ژیک ما 

 کانواهای رنگی ضخیم و نازک

 مهره های رنگی 

 ابر نیم سانتی 

 ابر ضخیم  

 اسفنج سبز 

 د اسفنج سفی

 پارچه های رنگی 

 گچ های رنگی 

 پاستل روغنی  

 مداد رنگی 

توپ های پالستیکی کوچک 

 رنگی 

 پارچه پولیش رنگی 

 الیاف 

 پنبه 

 تلق 

 فوم های رنگی  

    انواع وسایل مورد نیاز آموزشی , سرگرمی , بازی و نقاشی -

    مهارت :

, نقاشی طراحی و ساخت وسایل مورد نیاز در آموزش, بازی  -

 و ...   نمثال: شابلون جهت نقاشی کردن(

   

طراحی جهت کاردستی های مناسب سنین مختلف کودکان  -

 ها باشند( نکودکان درسن خاص قادر به ساخت آن

   

 نگرش :

 کودکانار فعالیت بیشتر از توانائی سنی عدم انتظ -

 ایمنی و بهداشت : 

 ک گرد و مخصوص کودکانرعایت استفاده کردن از قیچی های نو-

 توجه ویژه در زمان استفاده از چسب و رنگ-

 دقت در عدم خرید رنگ های سمی و استفاده از رنگ های خوراکی جهت نوباوگان-

  توجهات زیست محیطی :

 نریختن پسماند رنگ ها در آبهای جاری-

 

 

 

 



 19 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

ههای تسههیلگری و عهدم قضهاوت در تعهامالت      تقویت رفتار

 کودکان

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 1 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

لوازم مناسب آزمایشات     دانش :

 مختلف

صاویر موضوعات مختلف ت 

   مناسب بحث

    یکرد های نوین تربیت کودکانرو -

    در امر آموزش کودکان به جای تحکم رویکرد تسهیلگری -

    مهارت :

تقویت رفتارهای تسهیلگری ناشاره های مختصهر بهه حهل     -

عهدم   _مسئله و صبوری در کشف پاسخ ها توسهت کودکهان   

در مشههاهدات و تجربیههات  دخالههت هههای مسههتقیم و مسههتمر

 کودکان(

   

عدم قضاوت ن نزدن برچسب عناوین مختلف به کودکهان،    -

 عدم دخالت مستقیم در تعامالت  بین فردی کودکان(

   

تهیه گزارشات برخورد بها کودکهان و ارائهه آن بهه صهورت       -

 درسنامه

   

 نگرش :

ها به عنوان یک  باشند و اعم فعالیت آن سال نمی 5آموزگار کودکان زیر  ،مربیان مهد -

 باشند و مراقبت های نامحسوس برای کودکان می همراه

 ایمنی و بهداشت : 

 عدم دخالت در تعامالت کودکان تا زمانیکه کودکان به همدیگر آسیب نرسانند-

 توجهات زیست محیطی :

 نریختن زباله در محیت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشی  برگه -

 عنوا  : 

ژه ی قهرار گهرفتن کودکهان در    مراقبت ایمنی و بهداشت ویه 

 طبیعت و آموزش های حفی محیت زیست

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 4 7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

عکس     دانش :

 گیاهان،حشرات،جانوران

عکس گیاهانی که در تماس 

بدن کودکان ایجاد با 

 حساسیت مینمایند

کتاب حشرات و محل های 

  زندگی آنها در طبیعت

    انواع خطرات احتمالی موجود در طبیعت  -

    کودکان به طبیعت  وارده ازآسیب هائی انواع  -

    ی و جانورگونه های گیاهی انواع  -

    مهارت :

و راه ههای   متوجه کردن کودکان بهه خطهرات در طبیعهت    -

 مقابله با آن

   

متوجه کردن کودکان به آسیب هائی که ممکهن اسهت بهه     -

 محیت زیست برسانند و راه های پیشگیری از آن

   

    آموزش علوم گیاه و جانورشناسی در بستر طبیعت -

 نگرش :

 عالقمند کردن کودکان به محیت زیست -

 دادن شناخت بیشتر از طبیعت به کودکان  -

 ایمنی و بهداشت : 

 به حداقل رساندن آسیب رسانی  به طبیعت و یا آسیب دیدن از طبیعت -

 توجهات زیست محیطی :

 نریختن زباله در طبیعت و مراقبت از درختان و جانوران-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد1 کوچک با درجهء تغییر حرارت شوارس 1

2 
صندلی مخصوص غذا خوردن 

 کودکان

میز متحرک با تسمه و کمربند ایمنی 

 کودک
  عدد1

  عدد 1 مدت دار کپسول آتش نشانی 3

4 
عروسک پارچه ای یا ماکت 

 نوزاد 

به منظور آموزش نحوهء بغل کردن , 

 ماه 10الی  3خواباندن ,  کودکان 
  عدد1

 دستگاه1 مخصوص خشک کردن برگ و گلها  خشک کنگاه دست 5

از کاغذ خشک کن , 

مقوانکارتن سه الیه( ,دو 

 30در30عدد تخته سه ال 

عدد پیچ و مهره  4و 

 تشکیل شده ا ست

  عدد1 دیواری جعبه کمک های اولیه 1

  دستگاه1 مخزن دار قلم تراش رومیزی  7

 cdوسیلهء پخش  یا هر دستگاه 1 ضبت و پخش دستگاه ویدئو 8

 عدد 1برای هر کارآموز  عدد1 سفید , جیب دار روپوش کارآموزی 9

  عدد1 متر 2در  1 تخته وایت برد 10

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  75تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -

 ات توضیح تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته 4 سبز اسفنج  1

  کیلو1 استاندارد الیاف 2

 ورق 1از هر رنگ  ورق1 رنگی فوم  3

  عدد 10 استاندارد تلق 4

 متر5/0از هررنگ  متر5/0 رنگی پارچه پولیش  5

  بسته 1 کوچک رنگی توپ های پالستیکی  1

  بسته1 رنگی گچ 7

  بسته 4 سفید اسفنج 8

  متر1 مضخی یآلومینیوم کاغذ 9

  عدد 1 مشکی جوهر 10

  نیم متر مهر زنیمخصوص  نمد 11

  عدد5 30در  20 ورق کارتون پالست 12

  عدد 5 سوراخ شده مخصوص دوخت مقوا 13

 ازهررنگ کالف1 (ضخیم و نازکنرنگی  کانوا 14

  بسته1 رنگی مهره 15

  عدد 15 چیدن آماده عکس و تصاویر  11

 هررنگاز  ورق4 رنگی کاغذ 17

 ماژیک مخصوص کودکان 18

 ن واتر پروف نباشد(
  عدد 15 رنگه 12

  بسته 15 رنگه 24 مداد رنگی آب رنگی 19

  بسته 1 سفید رنگی و مقوا 20

  عدد 15 نقاشی دفتر 21

  عدد 1 مایع چسب 22

  عدد 1 مخصوص فوم چسب 23

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 75مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 5از هرکدام  ماتیکی و نواری چسب 24

  عدد 5 جهت کادرسازی چسب حساسیت کاغذی 25

  متر 15 پولیش پارچه 21

  عدد 5 همرنگ پارچه ها نخ  27

  به مقدار الزم سفید پنبه 28

  عدد 15 نیم سانت اسفنج 29

  عدد 15 ضخیم اسفنج 30

 لوازم تعویض پوشک 31

سری کامل شامل: تمیز کننده , 

, کلوسیون یا کرم سوختگی , پودرتال

 پنبه , پوشک

  سری 15

  عدد 1 های پنبه ای حوله, پارچه لوازم خشک کردن کودک 32

  بسته 15 رنگه 51 پاستل روغنی 33

  عدد 15 مدادی پاکن 34

  عدد 15 طراحی مداد 35

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 75مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت  -
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  برگه استاندارد ابزار  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 1 با چشمهء درشت پالستیکی سوزن  1

  عدد 1 شدهگلها و برگهای خشک از  آلبوم  2

  عدد 15 نقش حیوانات و گیاهان شابلون 3

  عدد 1 مخصوص کودکان قاشق  4

مخصوص غذاخوردن کودکان ته  ظروف  5

 الستیک دار

  عدد 1

  عدد 1 تنفسی مخصوص کودکان آسمی کپسول  1

مخصوص آب و آب میوه خوردن  لیوان دردار ته الستیک دار  7

 کودکان

  عدد 1

  عدد 1 ستیکی و شیشه ایپال شیشه شیر  8

  عدد 1 ارتودنسی سرپستانک  9

  عدد 1 کودکان مخصوص بروشور انواع غذاهای آماده  10

همراه با  فهرست اعیاد و  تقویم سال جاری  11

 مراسمات ملی مذهبی

  عدد1

  عدد 1 با سر جدا شوندهء قابل شستشو فین گیر 12

  عدد 1 مخصوص خوراندن دارو سرنگ 13

  عدد 1 سر قاشقی سرنگ  14

  عدد 1 استاندارد شیشه شور 15

  عدد 1 مناسب شیشه مواد شوینده  11

  عدد 1  درجه حرارت 17

  عدد 1 پالستیکی در دار قیچی نوک گرد  18

در مورد مشاغل گوناگون و  انواع تصاویر , کتابها , نقاشی  19

 موضوعات تقویمی

  عدد 10

  بسته 1 گهرن 12 بسته گواش  20

  عدد 1 حیوانات و گل هادر مدل  پانچ  21

  بسته 1 تائی 12 مداد رنگی  22

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -
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  برگه استاندارد ابزار  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 4قیچی پالستیکی با طرح های مختلف زیگزاگ ن 23

 مدل( 

  عدد 1 وص برش فوم و کاغذمخص

  عدد 1 شعر کودکان  کتاب 24

  عدد 1 اشعار کودکانه سی دی و نوار  25

  عدد 1 کودکان مصور کتاب داستان  21

  عدد 1 دست ساز عروسک های انگشتی  27

  عدد 1 انگشتی و دستی الگو عروسک  28

  بسته 1 خیاطی سوزن  29

اهی , گرد , تخت , دم روب قلم مو  30

 لبه اریب , چتری

  عدد 1

  عدد 1 1رشد  آموزشی کتاب  31

مخصوص گرفتن ناخن  ناخن گیر ذره بین دار 32

 کودکان

  عدد 1

مخصوص کودکان قابل  نشیمنگاه  33

 نصب بر روی توالت فرنگی

  عدد 1

بغل کردن , خواباندن , غذا ن جزوات و کتاب های مصور  34

 و ...( دادن  کودکان

  عدد 1

مناسب با سنین مختلف  تصاویر تخت , صندلی های سنتی و یا مدرن  35

 کودکان

  عدد 1

 حشرات و جانوران و  کتاب و تصاویر  31

 گونه های گیاهی

  عدد 1

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 

 


